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مجموعه یادداشــت «کسب و کار آنالین برای  �
مدیران» در تالش اســت بدون افتــادن در دام 
عبارات دشــوار و پرپیچ وخم معمول و مرسوم در 
حوزه کسب و کارهای آنالین، مفاهیم و موضوعات 
مطرح در این حوزه را مطرح کند. هدف از این کار، 
آشناشــدن مدیران و صاحبان کسب و کارها (چه 
آفالین و چه آنالین) با موضوعات مرتبط با فضای 
دیجیتال و تنظیم برنامه قابــل اجرا برای حضوِر 
فناوری دیجیتال در کسب و کارشان است. در این 
سلسله یادداشت ها قرار است هر بار به موضوعی 

خاص در این حوزه پرداخته شود.
۵- استراتژی های الیه «کسب و کار»

در قســمت های قبلی با درنظرگرفتــن یک مثال، 
گفتیم براي فروشگاه فیزیکی، می خواهیم فروشگاهی 
اینترنتی راه انــدازی کنیم. بر اســاس مدلی، تحلیلی 
نســبی از نــوع SWOT  از نقــاط قــوت و ضعف و 
فرصت ها و تهدیدهای موجود در فضای رقابتی آنالین 
داشتیم و در سطح «سازمان»، استراتژی احتمالی این 

کسب و کار جدید را  بررسی  کردیم.
حاال می رسیم به بخش استراتژی های الیه «کسب 
و کار». در این الیه از تحلیل اســتراتژی، وارد انتخاب 
ایــن موضوع می شــویم که برای حضــور دیجیتالی، 
کانال های اختصاصــی و غیراختصاصی وجود دارند. 
برای مثال، می توانیم با راه اندازی وب ســایت حضور 
دیجیتالــی را تجربــه کنیم یــا به جــای تمرکز روی 
وب سایت که به توجه به مسائل فنی و البته محتوایی 
PlatForm نیاز دارد، روی وب سایت های موجود (مثال
هــا یا بازارگاه هــا) تمرکز کنیم یا حتی ممکن اســت 

انتخاب کنیم  هر دو را در کنار هم داشته باشیم.
داشتن وب ســایت، با وجود جذابیت های ظاهری، 
قطعا همراه با دشــواری های خاص خودش است. از 
مسائل فنی و تکنیکی راه اندازی سایت تا ظاهر آن، از 
محتوای آن تا مسائلی مانند سئو، از به روز نگه داشتن 
ســایت تا آنالیز و بررسی سنجه های آن، همه و همه 
نیاز به داشــتن یک تیم تخصصی (هر چند کوچک و 
در حد دو، ســه نفر) را الزامــی می کند. ضمن اینکه 
مشکل اصلی، راه اندازی سایت و تولید محتوا نیست. 
مشــکل اصلی تازه بعد از راه اندازی ســایت شــروع 
می شود: آوردن ورودی یا جذب بازدیدکننده به سایت 
و از آن مهم تــر، کارکردن روی تبدیــل بازدیدکننده به 
مشــتری (یا همان چیزی که بــه آن Conversion یا 
«تبدیل» می گویند). تازه باید روی بهبود نرخ تبدیل یا
Conversion Rate Optimization کار کنیــد کــه از 
یک ســو به متخصص نیاز دارد و از ســوی دیگر، نیاز 
به ابزارهــا و فرایندهای گاهی پیچیده AB Testing یا 
حتی Multi Variable Testing که موضوعات بسیار 
تخصصی هســتند و گاهی برای برخی وب سایت ها، 
بــدون وجود ابــزار کارآمــد (و اغلــب گران قیمت) 

امکان پذیر نیست.
در چنین شــرایطی، اگر مالک کســب و کار دانش 
یا مهارت یا تجربه اداره تیم های دیجیتال را نداشــته 
باشــد، معموال این تیم ها باری بر دوش کســب و کار 
می شــوند و عمال بسیاری از سایت های ناموفق از این 
نقطه ضربه خورده اند. بســیارند کسب و کارهایی که 
بعد از دو، سه ســال تالش برای راه اندازی وب سایت، 
دقیقا به دلیل مشکالت این چنینی از ادامه کار انصراف 
داده انــد. در نقطه مقابل، حضــور در Platformهای 
فروش کاال فقط به تولید محتوا (در کنار امکان تأمین 
محصول) نیاز دارد. ایــن Platformها و بازارگاه های 
اینترنتــی، بازدیدکننده (همان مشــتری بالقوه) دارند 
و وب سایت و شــبکه های اجتماعی آنها بازدیدکننده 
زیــادی دارد که در اغلب موارد برای کســب و کارها 
دســت یافتن به آنها اگــر نگوییم غیرممکن، بســیار 
دشــوار اســت. به همین دلیل، برای بسیاری از کسب 
و کارهای آفالیــن، حضور در ایــن بازارگاه ها و مراکز 
فروش دیجیتال، گزینه ســهل الوصول و مطلوبی به 
نظر می رسد. البته این طور نیست  حضور در بازارگاه ها 
و Marketplaceها خیلی هم ســاده باشد. اینجا هم 
دشواری تولید محتوا و دغدغه های تأمین به موقع کاال 
و قراردادهای تا حدی یک طرفه را شــاهد هستیم که 
اگر به آ نها توجه نشود، این حضور هم می تواند نتایج 
نامطلوبی را برای مالک کســب و کار به همراه داشته 
باشــد. تصمیم گرفتن برای اینکه هم زمان در هر دوی 
این موارد باشــیم یا یکی از آنها، یکی از تصمیمات در 

حوزه استراتژی در الیه کسب و کار است.
عالوه بر این، اینکه در چه شبکه های اجتماعی ای 
حضور داشــته باشــیم، هم یکی از تصمیماتی است 
که باید در حوزه اســتراتژی الیه کسب و کار در فضای 
دیجیتال بــه آن توجه کنیم. در برخی از شــبکه های 
اجتماعی مانند لینکدین ُبعِد B2B و تخصص بیشتر 
به چشم می آید. معموال برای محصوالت و خدماتی 
کــه در حوزه رفتار مصرف کننده، موضوع «منطق» در 
فرایندهای تصمیم گیری خرید پررنگ تر است، در چنین 
شبکه های اجتماعی احتمال موفقیت بیشتری دارند. 
در نقطه مقابل، شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، 
معموال در حوزه خدمات و کاالهایی که «احساس» در 
رفتار مصرف کننده در لحظه خرید تأثیر بیشتری دارد، 
معموال موفق تر نشــان می دهند. ابزارهای ارتباطی و 
انتخاب آنها هم موضوعی است که در همین مرحله 
اتخاذ می شــود. در بخش بعدی، درباره این صحبت 
خواهیم کرد که درباره حضور در شبکه های اجتماعی 
به چه نکاتی توجه می کنیــم و چه فاکتورهایی روی 
تصمیم گیــری ما بــرای حضور یا عدم حضــور ما در 

شبکه های اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. 

 کسب و کار آنالین براى مدیران

نگاهي به جایگاه ایران در شاخص 
نوآوری جهان در سال ۲۰۱۹ 

(GII-2019)

باالخره انتظار محققان با انتشار گزارش شاخص  �
نوآوری جهاني در ســال ۲۰۱۹ به پایان رســید و این 
گزارش مانند ســالیان گذشــته با اعالم رتبه کشورها 
در «امتیاز کل»، «معیارهــای ورودی» و «معیارهای 
خروجي» و «زیرمعیارها» در اختیار عموم قرار گرفت. 
شــاخص نوآوری جهاني را شــاید بتــوان مهم ترین 
گــزارش بین المللــي در عرصه نوآوری به حســاب 
آورد؛ بنابراین جایگاه کشــورها در این گزارش برآورد 
خوبي نسبت به عملکرد نظام نوآوری ملي کشورها 
ارائه مي دهد. اگرچه ماننــد هر تحقیق علمی دیگر 
می توان درصد خطایی درباره کیفیت و دقت داده  ها، 
بــرای آن در نظر گرفت (امری کــه حتي در مقدمه 
گزارش هم مورد تأکید قرار گرفته اســت)، اما باز هم 
نتایــج این گــزارش حداقل در مقایســه با تحقیقات 
موجود کیفیت باالتری دارد. شاخص نوآوری جهاني 
(GII) عملکرد کشورها را در دو حوزه «ورودی نظام 
نوآوری» و «خروجي نظام نــوآوری» ارزیابي کرده و 
سپس میانگین موزون امتیازت کسب شده را به عنوان 
امتیاز کل کسب شده برای هر کشور به عنوان شاخص 
نــوآوری جهاني لحــاظ مي کند (شــاخص ورودی 
نوآوری در این نظام ارزیابي شــامل این موارد است: 
ساختار نهادی، سرمایه انساني و تحقیقات، زیرساخت، 
پیچیدگــي بــازار و پیچیدگي کســب و کار. در مقابل 
شاخص خروجي نوآوری شامل خروجي های مربوط 
به دانش و تکنولوژی و خروجي های خالقانه مي شود 
که در مجموع هفت شاخص را تشکیل می دهند). در 
این گزارش مانند سال گذشته، سوئیس رتبه نخست 
را کسب کرده است و کشورهای سوئد، آمریکا و هلند 
در رتبه های بعــدی قرار گرفته اند. ســنگاپور نیز که 
معموال در زمره پنج کشور برتر رتبه بندی در سال های 
اخیر بوده است، امســال با تجربه سقوط سه پله ای 
در جایگاه هشــتم قرار گرفته اســت. نتایج حاصل از 
شــاخص نوآوری جهاني در ســال ۲۰۱۹ بیانگر رشد 
عملکرد کلي ایران اســت؛ به طوری که در رتبه بندی 
ارائه شــده، ایران موفق به کسب جایگاه ۶۱ بین ۱۲۹ 
کشور شده اســت. الزم به توضیح است که ایران در 
سال ۲۰۱۷ موفق به کسب جایگاه ۷۵ بین ۱۲۷ کشور 
شــده بود و در سال ۲۰۱۸ نیز در بین ۱۲۶ کشور مورد 
ارزیابي در رتبه ۶۵ قرار گرفت؛ بنابراین مي توان گفت 
که ایران در سه سال اخیر رشدی مالیم را در عملکرد 
نوآوری خود تجربه کرده اســت. همچنین ایران بین 
کشــورهای جنوب و مرکزی آسیا بعد از هند در رتبه 
دوم قرار گرفته اســت. در گزارش شــاخص نوآوری 
جهاني، کشــورها از نظر درآمد سرانه در چهار دسته 
درآمد پایین، متوســط رو به پایین، متوســط رو به باال 
و باال دســته بندی شــده اند. اقتصاد ایران با توجه به 
اطالعات درآمد ســرانه در دسته متوســط رو به باال 
قرار دارد. در بین کشورهای با درآمد سرانه متوسط رو 
به باال ایران از منظر شــاخص نوآوری جهاني در رتبه 
۱۳ قرار گرفته اســت و تحلیلگران شــاخص نوآوری 
جهاني جایگاه ایران را «در حال توسعه» دانسته اند. 
اما موضــوع نگران کننده، رتبه پاییــن ایران در معیار 
ورودی نوآوری اســت. هر چند ایران در ســال ۲۰۱۹ 
با رشد هشت پله ای نســبت به سال ۲۰۱۸ در معیار 
ورودی در جایگاه ۸۶ قرار گرفته اســت، اما همچنان 
این جایگاه مناسب کشــوری مثل ایران نیست. نتایج 
زیر معیاری های ورودی در ســال ۲۰۱۹ نشــان دهنده 
آن اســت که ایران همچنان در حوزه پیچیدگي بازار 
و قوانین کســب و کار از ضعف عملکرد رنج مي برد و 
متأسفانه با کاهش رشد جمعیت و تأثیر آن بر سرمایه 
انساني نوآور جوان در این حوزه نیز نیازمند برنامه های 
بهبود اســت. ایران در معیار خروجي نوآوری با یک 
پله ســقوط نســبت به ســال ۲۰۱۸ در رتبه ۴۷ قرار 
گرفته است. باوجود سقوط یک پله ای، کسب رتبه ۴۷ 
نشانگر عملکرد خوب ایران در معیار خروجي است. 
در ســال های پیش (قبل از ۲۰۱۶) ایران همواره رتبه 
بهتری در ورودی نسبت به خروجي کسب مي کرد و 
در آن زمان بسیاری از محققان علت این امر را کارایي 
پاییــن نوآوری در ایران تصــور مي کردند. اما نگارنده 
این ســطور در آن هنگام در کنــار فرضیه فوق، تأخیر 
کسب خروجي نســبت به زمان تزریق ورودی بیشتر 
را به عنوان علت مهم تــر مطرح مي کرد. اکنون و با 
گذشــت زمان مي توان مشاهده کرد که میوه تزریق 
ورودی در گذشــته اکنون به بار نشســته اســت و 
خروجي مطلوبي در عملکرد نوآوری ایران حاصل 
شده است. اما همچنان نگراني عمده که مي تواند 
نتایج سال های آتي را تحت تأثیر قرار دهد وضعیت 
نامطلوب رتبه ورودی نوآوری ایران اســت. از دیگر 
نقاط قابل تأمل، تأکید گزارش سال ۲۰۱۹ بر نوآوری 
در حوزه ســالمت است که در واقع تم گزارش سال 
۲۰۱۹ اســت. نمونه های مختلفي در زمینه نوآوری 
در حوزه سالمت در کشــورهای مختلف، از جمله 
ایران در گزارش ســال ۲۰۱۹ منتشــر شــده است. 
عالقه مندان بــرای مطالعه گزارش منتخب مربوط 
بــه ایران مي توانند به فصل شــانزدهم این گزارش 
مراجعه کنند. قطعا حوزه ســالمت به عنوان یکي 
از مهم ترین عرصه های نوآوری بشــر همواره توجه 
بســیاری از نوآوران و کارآفرینــان را به خود جلب 
کرده اســت و ایران هم پتانسیل های بسیاری خوبي 

در این زمینه دارد. 

یادداشت

سال شانزدهم    شماره 3489  چهارشنبه   9 مرداد 1398

بازار ۴۰میلیونی
معرفى اپلیکیشن هاى ایرانى

به منظور رشد صنعت بازی و برنامه های موبایلی ایرانی 
هر هفته در این ستون و با حمایت و انتخاب «کافه بازار»، 
فرصتی در اختیار یک اپلیکیشن ایرانی قرار می گیرد تا با 
معرفی خود بتواند در ارائــه خدمات و محصوالتش به 
کاربران فارسی زبان فضای مجازی، موفق تر عمل کند. 
با امید به بالندگی هر چه بیشــتر  اکوسیستم برنامه های 

موبایلی کشور.
«باسالم»  بازار کسب و کارهای خانگی و محلی

«باسالم» بازاری ملی و آنالین برای کسب  و کارهای 
خانگی و محلی ا ســت؛ فارغ از شــهر یا روستای محل 
زندگی. هر کســی می تواند با کمترین ســرمایه  اولیه و 
بدون وابســتگی به نهادهای دولتــی و خصوصی، یک 
غرفه  مجازی مســتقل در ســایت «باســالم» بسازد و 
محصوالتش را به سراســر ایران عرضه کند. خریدارها 
هــم می توانند به راحتی بیــن چند هــزار غرفه  آنالین 
بچرخند، قصه  کســب  و کار تولیدکننده هــا را بخوانند، 
محصوالتشــان را با هم مقایســه کننــد، تجربه  خرید 
دیگــران را ببینند و بعــد کاالهای مورد عالقه شــان را 
انتخاب کنند. همه محصوالت انتخاب شده در یک سبد 
خرید قرار می گیرند و بعد تولیدکننده ها کاالی سفارشی 

را از طریق پست یا پیک به دست مشتری می رسانند.

یک بازار هزار قصه
«باســالم» بازاری هزار قصه از آدم هایی ا ســت که 
مســیر موفقیت خود را در تعامل و همکاری با دیگران 
یافته اند. اتفاقا ســرمایه  اولیه   این اســتارتاپ هم، خود 
یک قصه بوده اســت؛ قصه  پیرزنی به نام «بی بی قمر» 
که در روســتایی بی آب و علف شــال شتر می بافت و با 
وجود اینکه کار و کاسبی اش کساد بود، حاضر نمی شد 

خانه و کاشانه اش را ترک کند. او به بنیان گذاران باسالم 
گفتــه بود: «چرا من بروم شــهر؟ کار باید بیاید اینجا» و 
قصه  بی بی قمر، پشــتوانه ای شــد تــا محمدرضا آقایا 
و دوستانش در ســال ۹۵ تصمیم بگیرند راه حلی پیدا 
کنند تا آدم ها به جای سرازیرشــدن به ســوی  پایتخت 
و محدودکردن اقتصاد به مرکز کشــور، از همان خانه و 
محله  خودشــان چرخ دنده های اقتصاد را بچرخانند و 

فاصله ای با کسب درآمد آسان نداشته باشند.
حذف واسطه ها از  بازاری به وسعت ایران

«باسالم» بستری برای شکوفایی استعدادها و ایجاد 
کســب وکاری دلخــواه و پررونق اســت. خریــداران در 
«باســالم»، با طیف وسیعی از افراد گوناگون و قصه های 
متفاوت آنها مواجه می شــوند. باســالم، چیــزی فراتر 
از یک خرید ســاده اســت! بستری اســت برای تعامل با 
آدم هایی از سراسر ایران. خرید مستقیم از تولیدکننده های 
خانگــی و محلی، عالوه بر اینکه دســت واســطه ها را 
کوتاه می کند، فرصتی اســت تا کســب  و کارهای نوپا و 
مردمی، با مشــارکت خود مردم، رونق بگیرند. حاال، بعد 
از گذشت حدود سه سال از افتتاح غرفه  بی بی قمر، بیش 
از چهــار هزارو ۵۰۰ تولیدکننده از ۳۸۰ نقطه  جغرافیایی 
ایران، در ســایت باسالم صاحب کســب  و کار شده اند و 
محصوالتشان را از طریق غرفه  اختصاصی خود به ۹۵۰ 
نقطه از ســرزمین مان ارســال می کنند. تولیدات باسالم 
در گروه های متنوعی مانند مواد غذایی، صنایع دســتی، 
پوشــاک، لوازم خانگی، محصــوالت فرهنگی، خدمات 
محتوایی و… دسته بندی شده اند. درآمد تولیدکننده هایی 
که موفق به فروش می شوند، به طور متوسط از ۵۰۰ هزار 

تومان تا ۶۰  میلیون تومان در ماه متغیر است. 

با حمایت کافه بازار

نام استارتاپ:   باسالم
www.basalam.com :آدرس
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جمعه ای که گذشت پایتخت نشینان شــاهد اتفاقی بزرگ در عرصه 
مشــارکت شــهروندی و مدیریت شــهری بودند، آنها بــا حضور در پای 
صندوق های رأی و انتخاب نمایندگانشــان در پنجمیــن دوره انتخابات 
شــورایاری محالت شــهر تهران کنش مدنی دیگری را تجربه کردند که 
البته این بار تفاوت های ملموس و جدی با گذشــته داشــت. شاید یکی 
از مهم ترین آنها را بتوان اســتفاده از فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی 
دانســت که اولین انتخابات تمام الکترونیک کشــور را به ارمغان آورد. 
داســتان این انتخابــات از نحوه برگزاری و به کارگیــری روش های جدید 
همــراه بــا درس آموخته هایی بود کــه به اشتراک گذاشــتن آن با مردم، 
کارشناســان، مدیــران و متخصصان فناوری و نوآوری کشــور وظیفه ای 

است که در سطرهای پیش رو به اختصار به آن خواهم پرداخت.
تهران هوشمند و کیفیت زندگی

پیــش از آنکه دربــاره چرایی و چگونگــی برگزاری یــک انتخابات 
الکترونیــک در پایتخــت نکاتی را برشــمارم، باید در مقدمــه ای کوتاه 
یادآوری کنم که روند تغییرات سبک زندگی عموم مردم در سراسر جهان 
در سده اخیر، به سمت توســعه شهرنشینی بوده است. به همین دلیل، 
از دیدگاه مدیریت شهری، سده اخیر را می توان سده توسعه شهرنشینی 
دانســت. تهران نیز به عنوان پایتخت و بزرگ ترین شهر ایران از این روند 
مســتثنا نبوده است و بر اســاس برآوردهای صورت گرفته، تا سال ۲۰۲۵ 
میالدی به یکی از ۳۰ ابرشهر پرجمعیت جهان تبدیل خواهد شد. تهران 
در حالی تأمین کننده ۴۸ درصد بودجه کشــور بوده و ســهم بیش از ۲۵ 
درصدی در اقتصاد کشور دارد که روند فزاینده توسعه شهرنشینی در آن 
منجر به چالش هایی نظیر افزایش مصرف انرژی، آلودگی هوا و افزایش 
ترافیک شده و رتبه «کیفیت زندگی» در آن را به شدت کاهش داده است.
«کیفیت زندگی» دقیقا موضوعی است که ما در دوره جدید مدیریت 
شــهری و برنامه «تهران هوشــمند» به آن توجه ویژه ای داریم؛ به بیان 
دیگر باور داریم که اداره این کالن شهر با رویکردهای پیشین نتیجه ای جز 
تعمیق و گسترده ترشدن مشکالت و افت شدید کیفیت زندگی شهروندان 
را به همراه نخواهد داشــت. این در حالی اســت که مطالعه تاریخچه 
پیشــرفت شــهرهای بزرگ جهان نشــان می دهد که حرکت به ســوی 
«شهر هوشــمند» راهکار اصلی کالن شهرها برای ارتقای کیفیت زندگی 

شهروندان است.
شهروندانی شاد و مشارکت جو

در سالیان اخیر، تعاریف زیادی درباره شهر هوشمند ارائه شده است. 
اگرچه در تعاریف اولیه تأکید بیشــتری بر فناوری وجود داشــت، اما به 
مرور زمان و با کسب تجربه در شهرهای بزرگ دنیا، تعابیر عام تری برای 
شهر هوشمند شــکل گرفت؛ به نحوی که امروزه افزایش کیفیت زندگی 

و رفاه و مشــارکت شــهروندان، اهداف اصلی شــهرهای هوشــمند به 
شــمار می آیند. در برنامه «تهران هوشمند» و بر اساس نیازها، چالش ها 
و شــرایط اقلیمی، فرهنگــی و اجتماعی تهران، برنامه هــا و پروژه های 
متنوعــی در نظر گرفته شــده اند که در شــش بعد کلــی «حکمروایی 
هوشــمند»، «اقتصــاد هوشــمند»، «جابه جایــی هوشــمند»، «زندگی 
هوشمند»، «محیط هوشمند» و «زیرســاخت هوشمند» به عنوان ابعاد 

برنامه تهران هوشمند دسته بندی شده اند.
حکمروایی هوشمند و انتخابات الکترونیک

«حکمروایی هوشــمند» یکی از ابعاد مهم برنامه «تهران هوشمند» 
اســت که برگزاری پنجمین انتخابات شورایاری محالت شهر تهران بدین 
شــیوه در همین راستا قرار می گیرد.   این انتخابات با ثبت نام الکترونیک 
و غیرحضــوری داوطلبــان در ســامانه shorayari.tehran.ir آغــاز و 
کلیــه مدارک مورد نیاز نیز بر همین بســتر از داوطلبان دریافت شــد که 
برخی بررســی های اولیه نظیر اطالعات شناســنامه ای افــراد در همان 
مرحله به صورت بر خط انجام شــد. در ادامه با ایجاد دسترســی برخط 
برای هیئت هــای اجرائی و نظارت مناطق، آنها نیز توانســتند وظایف و 
مأموریت های خود را با دقت و ســرعتی غیرقابل مقایســه با گذشته به 
ســرانجام برسانند. همچنین بررسی صالحیت ها به گونه ای طراحی شد 
کــه هر داوطلب پرونده خود را به صورت شــفاف تا آخرین لحظه و در 
هر مرحله می توانســت به آسانی پیگیری و مشاهده کند. در تمامی این 
مراحل در مواردی مانند نقص مدارک به صورت لحظه ای به داوطلبان 
اطالع رســانی می شد که ســرعت انجام کار را به طور قابل مالحظه ای 

افزایش داد.
۷ هزار صندوق و همراهی وزارت کشور

پس از آنکه ســامانه شــورایاری با پشــتیبانی کامل مراحل مختلف 
ثبت نام و تأیید صالحیت ها را پشت سر گذاشت، آرام آرام به روز موعود 
و زمان برگزاری انتخابات نزدیک شــدیم که شهرداری تصمیم گرفت در 
این مرحله نیز برای نخســتین بار در سطح شــهر تهران رأی گیری را در 
هزارو ۶۳۱ شعبه محل اخذ رأی، با صندوق های الکترونیک و بدون برگ 

رأی کاغذی انجام دهد.
 در این فرایند که با همراهی و همکاری بســیار خوب مرکز توســعه 
دولت الکترونیک در وزارت کشــور انجام شــد، در یک بازه فشــرده این 
تعداد صندوق های الکترونیک از شــهرهای اطــراف تهران جمع آوری 
شــد که همکارانم در ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری 
تهران و مدیران فناوری مناطق ۲۲گانه تالش بســیاری برای پیکربندی و 
آماده ســازی این صندوق ها به صورت شبانه روزی انجام دادند. نهایتا در 
روز رأی گیری و با هماهنگی گسترده ای در سطح تمام مناطق و محالت 
شهر تهران، این صندوق ها توزیع و راه اندازی شدند تا رأی گیری در زمان 

مقرر آغاز شود.
 این فرایند که بیش از هزار نفر از پرســنل شهرداری تهران درگیر آن 
بودند، با حجم باالیی از هماهنگی، لجســتیک و پشــتیبانی فنی توسط 
سازمان فاوا و مناطق شهرداری در بازه ای چندساعته به خوبی به انجام 

رســید. از جمله مهم ترین اقداماتی که باعث شــد این انتخابات در فاز 
اجرائی با کمترین خللی انجام شــود، ایجاد چند الیه پشتیبانی از شعب 
تا ســتاد مرکزی بود تا مسائل، حتی االمکان در الیه های نزدیک تر به الیه 
خدمات، مرتفع شــده و ســتاد مرکزی بر پشــتیبانی و کنترل های اصلی 

متمرکز شود.
پایش و رصد

از همان ســاعات ابتدای روز رأی گیری در تاریخ چهارم مرداد، واحد 
پایش و رصد در ستاد مرکزی انتخابات فعالیت خود را آغاز کرد و شرایط 
راه انــدازی و فعالیت شــعبه های اخذ رأی یک به یک پایش می شــد تا 
در صورت بروز هر مشــکلی بالفاصله برای برطرف شــدن آن در لحظه 
تصمیم گیری و اقدام شــود. همچنین وضعیت مشــارکت و اخذ رأی در 
کلیه شــعب و محالت به صورت برخط قابل مشاهده بود که اطالعات 

کاملی را در اختیار مدیریت شهری و دست اندرکاران قرار می داد.
دستاوردهای یک تجربه گران بها

ایــن انتخابات مانند هر پدیده دیگری قطعا اشــکاالت و چالش هایی 
داشــت. از ســوی دیگر از نتایج مثبت این انتخابات می توان به افزایش 
دقت و ســرعت در رأی گیری، ســهولت رأی دادن برای همه شهروندان، 
کاهش هزینه ها، حذف کاغذ، اعالم سریع نتایج و ارتقای شفافیت اشاره 
کــرد که از جملــه ویژگی های مهم نخســتین انتخابــات الکترونیک در 
پایتخت بود و باعث شــد تا شهروندان تجربه ای متفاوت از مشارکت در 

یک انتخابات را به خاطر بسپارند.
برگــزاری انتخابــات الکترونیک توســط شــهرداری تهــران تجربه 
گران بهایــی بود که افزایش آمادگی الکترونیک شــهروندی را نیز در پی 
داشــت و شــاخصی تأثیرگذار در به کارگیری فناوری های نوین در بخش 
عمومی و توســعه خدمات دولت الکترونیک و گامــی مهم در حرکت 
به ســمت شهری هوشمند نیز به شــمار می رود. امیدواریم با تجربه ای 
کــه از برگــزاری انتخابات الکترونیک در شــهر تهران به دســت آمد و 
بازخوردهای مثبت مردم، در ادامه شاهد تکرار این تجربه موفق در ابعاد 

و گستره هایی وسیع تر و در سایر انتخابات ها در کشور باشیم.
عملیات غیرممکن!

کم نبودند کســانی که با توجه به گســتردگی شــهر تهران و ابعاد و 
پیچیدگی پروژه انتخابات الکترونیک، شکســت انتخــاب الکترونیک در 
شهرداری را پیش بینی می کردند. کســانی که در برابر هر نوع نوآوری و 
بهره بردن از فناوری های نوین معموال ساز مخالفشان کوک است. ما یک 
عملیات اجرائی ســنگین و به تعبیری غیرممکن را در شــهرداری تهران 
در زمانی کوتاه بر عهده گرفتیم. ســازمان فنــاوری اطالعات و ارتباطات 
شهرداری تهران زمانی بســیار کوتاه، در حدود یک ماه در اختیار داشت 
تا خود را برای برگزاری بی نقص اولیــن انتخابات تمام الکترونیک آماده 
کند و خدا را شــاکرم که توانســتیم با حمایت شهردار محترم و مدیریت 
شــهری و نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر عملیات غیرممکن را 
ممکــن کنیم و بی تردید پیام اصلی این انتخابات، بهره گیری از «فناوری» 

و اعتماد به «نوآوری» و «تغییر» بود. 

ردپای «نوآوری» در مشارکت مدنی
به بهانه اولین انتخابات الکترونیک کشور در تهران هوشمند

 میرسامان پیشوایی
 عضو هیئت علمی دانشگاه

   علم و صنعت ایران

 محمد فرجود
 مدیرعامل سازمان فناوري و اطالعات

   و ارتباطات شهرداري تهران

 عادل طالبی
 عضو هیئت مدیره انجمن 

صنفى کسب و کارهاى اینترنتى
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